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Aleny Novákové

Předložená bakalářská práce mározsah 47 stran textu, které dále obsahují 2 tabu|ky,9 grafů,
2 obrázky a jsou doplněny 5 přílohami,pŤtčemžjedna z příloh obsahuje 14 fotografií s
popisem. Seznam použité literatury obsahuje 36 položek, které ještě doplňují další řádně
citované podklady'

Jako hlavní cíl si autorka v této práci vyŤyčila podat základní přehled o pozitivních a
negativních dopadech cestovního ruchu v lokalitách, které jsou v Česku na Seznamu
L|NESCO. Dále pak zjistit vnímání těchto dopadů rezidenty ve třech srovnatelných lokalitách.
Je moŽné konstatovat, že cí|e práce se podďilo naplnit.

Práci je možné při hodnocení rozdělit do čtyř částí. První , kapitoly I - 4 , představují velmi
kvalitně Zpracovanou obecnou část, kde autorka dobře zarámovává zkoumanou problematiku
s vytrŽitím domácí i zahraniění literatury. Druhou částí je pátá kapitola, která má popisný
charakter věnující se jednotlivým nemovitým památkám UNESCo v Česku. Tuto část
považuji za nejslabší článek práce, bylo možné poněkud jiné analýičtější uchopení. Třetí
částí, která je textově velmi kÍátká,je sledování návštěvností' Zdeje však nutné podotknout,
že se jednalo o velmi pracné získání potřebných údajů, při nutnosti práce s těžko
srovnatelnými zdroji. Na základě těchto dat mohla bý potvrzenahypotéza vyslovená v úvodu
práce. Ctvrtou částíje vyhodnocení dotazníkových šetření určených představitelům dotčených
72 obcí (korespondenční metoda, vlastní dotazník) a šetření mezi reztdenty ( 1 1 0 respondentů

- šetření formou řízeného rozhovoru provedené autorkou). Je provedeno srovnánínázortl
představitelů obcí a rezidentů a vlastní polemika s nimi. Tyto části |ze považovat v rámci
rozsahu bakalářské or áce za zdaŤi|é.

Y závěru autorka shrnuje své poznatky, srovnává názoty představitelů obcí arezidentů
polemizuje s nimi.

Po formální stránce jepráce v pořádku. Literatura je řádně citována dle oborových zvyklostí'
tabulky, grafy apřílohy vhodně doplňují text.

Práce splňuje poŽadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.
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